
تعلن شركة عقارات السيف ش. م. ب ("الشركة") عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ا�دارة، 
للشركة،  اساسي  النظام  من   (٢٤) رقم  للمادة  وفق�   ،(٢٠١٩-٢٠٢٢) الثالث  السنوات  عن  وذلك 
حيث ستتم عملية االقتراع �نتخابات مجلس ا�دارة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

للشركة المزمع عقده في ٣١ مارس ٢٠١٩.

شروط الترشيح:
من   (٢٥) رقم  المادة  في  عليها  المنصوص  ا�دارة  مجلس  عضوية  بشروط  المرشحون  يلتزم 
النظام اساسي للشركة، والمادة رقم (١٧٣) من قانون الشركات التجارية البحريني رقم (٢١) 

لسنة ٢٠٠١:
١.    أن يكون المترشح متمتع� بأهلية التصرف.

٢.  أال يكون قد أدين في جريمة تتعلق با�فالس أو ا�همال االحتيالي أو جريمة تمس شرفه أو 
    تنطوي على خيانة امانة أو في أي جريمة بسبب خرقه حكام قانون الشركات التجاريه 

       البحريني رقم (٢١) لسنه ٢٠٠١، ما لم يتم رد اعتباره إليه.
قانون حكام  وفق�  مساهمة  شركة  أي  إدارة  في مجلس  أن يكون عضو¼  للمترشح  ٣. يجوز 
أو أي قوانين أخرى معمول بها في مملكة  ٢٠٠١ (٢١)لسنه  البحريني رقم  التجاريه  الشركات      

      البحرين.
٤. شروط االستقاللية، وفقا للملحق اول لقانون حوكمة الشركات الصادر عن وزارة الصناعة
    والتجارة والسياحة، المدرج أيض� في نموذج تأهيل اعضاء المستقلين الذي يمكن الحصول
الموقع  على  كذلك  متاح  وهو  الطلب،  عند  ا�دارة  مجلس  سكرتير  من  عليه   

     ا�لكتروني للشركة.

السيرة الذاتية للمرشح/الممثل
للفترة  ا�دارة  مجلس  لعضوية  يمثلهم  من  ترشيح  أو  أنفسهم  ترشيح  في  الراغبين  على 
المذكورة أعاله تزويد الشركة بسيرته الذاتية، التي يجب أن تتضمن، على اقل، المؤهل العلمي 
التأهل  ونموذج  اخرى،  الشركات  في  يتبوأها  التي  الوظائف  أو  وا�دارات  العملية  والخبرات 
البريد  باليد أو عن طريق خدمة  لالستقاللية المذكور في ا�عالن، وذلك إما عن طريق إرسالها 

السريع وتوصيلها إلى مقر الشركة:

شركة عقارات السيف ش. م. ب
ص ب: ٢٠٠٨٤

المنامة، مملكة البحرين
يجب تقديم هذه الوثائق للشركة في موعد أقصاه ٢١ فبراير ٢٠١٩. يجب على المساهمين الذين 

يملكون ١٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة تقديم ترشيحاتهم/ إعادة تعيين مرشحيهم.
 

لبحرين  ا  لبورصة  ا�لكتروني  الموقع   على  الخاصة  وبياناتهم  المرشحين  أسماء  نشر  سيتم 
وعلى موقع الشركة، وذلك قبل الموعد المحدد �نعقاد اجتماع الجمعية العمومية للشركة 

بخمسة أيام على اقل.

ارقام  ا�دارة، على  السيد زكريا بوعالي، سكرتير مجلس  التواصل مع  ية استفسارات يرجى 
التالية:

هاتف: ٧٧٩١١١٣٠
فاكس: ٧٧٩١١١١٢

z.buallay@seef.com.bh :البريد ا�لكتروني

عيسى محمد نجيبي
رئيس مجلس ا�دارة

الترشح لعضوية مجلس ا�دارة


